
Německý jazyk 7. ročník – zadání práce do 14.4.2020 

          Úkoly jsou na více než 2 týdny (včetně velikonočních prázdnin). Rozložte si práci do kratších úseků, 

nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 14.4.2020. 

 

 

1. Procvičujte slovní zásobu na téma Kleidung (oblečení) PS 39 (od Seite 36 dále) a na webu 

 https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_01a.htm (vyberte možnost pod obrázkem) 

       https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_02e.htm (vyberte z nabídky) 

       https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_06b.htm (určujte oblečení na čas)  

        a v PS 33/5 a (množné číslo nepište celé, pouze zkratku za slovo).  

 

2. Skloňování osobních zájmen  

1.pád ich du er sie es wir ihr sie Sie 

kdo, 
co 

já ty on ona ono my vy oni Vy 

3.pád mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen 

komu, 
čemu 

mně tobě jemu jí jemu nám vám jim Vám 

4.pád mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

koho, 
co 

mne tebe ho ji ho, to nás vás je Vás 

 

          -opište si tabulku do ŠS s nadpisem Skloňování osobních zájmen a podívejte se na rozhovor UČ 37/6, 

            v následujících textech se setkáte pouze s osobním zájmenem v 1.a 4.pádu  

           Zapište do ŠS následující gramatiku: 

           Nahrazování podstatných jmen zájmeny 

          - podstatné jméno der Pullover je nahrazováno osobním zájmenem on-er a je skloňováno 

          Otázka:  Wie findest du den Pullover? Jaký máš názor na ten svetr? nebo Co si myslíš o tom svetru? 

          Odpověď: Also, ich finde ihn zu eng. Tedy, já ho považuji za moc úzký. 

 

          Stejně tak lze nahrazovat zájmenem podstatné jméno        ženského rodu    die Jacke –     sie (ona) 

                                                                                                      středního rodu    das T-Shirt –  es (ono) 

                                                                                                       mužského rodu  der Pullover – er (on) 

                                                                                                       množné číslo     die Socken –    sie (oni) 

           Vyzkoušejte nahrazovat podstatné jméno zájmenem a nezapomeňte je skloňovat v PS 34/6 a- 

           Nominativ=1.pád, b-Akkusativ= 4.pád, c- doplnit 1. nebo 4. pád 

3. Zu -  k,ke, příliš  (UČ 37 zelený rámeček uprostřed) 

Gramatiku zapište do ŠS.  

- nyní nás bude zajímat slovo zu, které znáte jako předložku k, ke 

- v následující větě slovo zu překládáme jako příliš 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_01a.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_02e.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_06b.htm


                Also, ich finde den Mantel zu groß. Tedy, já si myslím, že je ten kabát příliš veliký. 

- další přídavná jména si procvičte v PS 34/6e 

 

4. Popis sebe a jiné osoby (oblečení, fyz. parametrů, vyjádření názoru) 

- Přečtěte si popis osob UČ 38/8 a PS35/8 a vypracujte, PS 35/10 do ŠS 

- Ve cvičeních jste viděli spousty popisů osob, jejich tělesné konstituce a oblečení. Popište nyní sámi 

sebe. Zde máte několik návodných otázek: 

Wie heißt du? 

Wie groß bist du? 

Wie sind deine Haare und deine Augen? 

Was trägst du am liebsten? 

Was hast du jetzt an? (anhaben – mit na sobě) 

Wie ist deine Lieblingsfarbe? 

Trägst du Ohrringe, Fingerringe, Ketten oder Brille? 

Wie siehst du jetzt aus? 

Wie findest du deine Mode? 

Wer kauft deine Kleidung? 

Atd……. 

Skupina p.uč Říhy min.15 vět, skupina pí.uč. Anderlové min.10vět + zašlete ke kontrole emailem. 

 

- UČ 39 uprostřed jsou 2 dámy, jednu si vyberte a popište, co nosí, jak vypadá, jaký máte na její módu 

názor, kolik jí asi je, návodné otázky na popis máte v předchozím cvičení. (Skupina p.uč Říhy min.10 

vět, skupina pí.uč. Anderlové min.8 vět + zašlete ke kontrole emailem). 

-  

 

V případě nejasností či pomoci se obracejte s dotazem na naše školní emaily. 


